
SAWA se Presidentesaamtrek 

 

Daar word altyd groot gewag gemaak van SAWA se Presidentesaamtrek wat elke 
Paasnaweek plaasvind. Dit is ons enigste werklike nasionale saamtrek en alle 
Sawanante word aangemoedig om van regoor die land te kom meedoen aan die 
aktiwiteite. 

 

Maar hoe word die saamtrek aanmekaar gesit en as dit dan nou 'n saamtrek vir alle 
lede is, waarom vind dit altyd hier bo in die ou Transvaal plaas? 

 

Die eerste Presidentesaamtrek is van 1 tot 4 April 1983 by Joos Becker woonwapark 
gehou en is deur die erepresidente, waarvan daar destyds vyf was, aangebied. 
Vandag het SAWA net een President en is die beplanning en organisering van die 
saamtrek die Nasionale Dagbestuur se taak. Die bespreking van die terrein, die 
onderhandelinge met die bestuur van die terrein, die bepaling van tariewe, die 
reëlings vir 'n tent en kunstenaars, alles word deur die Dagbestuur gedoen. Maar 
wanneer hierdie fondament vir die saamtrek gelê is, spring daar 'n hele span aan die 
werk. 

 

Die gebruiklike Saterdag-kermis opsigself is 'n onderneming op sy eie: bepaal wie 
gaan wat aanbied by watter stalletjie; onthou watter streek het verlede jaar watter 
stalletjie hanteer en hoef vanjaar net 'n donasie te gee; hou almal gelukkig want 
sommige streke wil net sekere dinge doen en ander wil weer bepaalde dinge glad 
nie doen nie. Job se geduld en Salomo se wysheid is hier 'n voorvereiste. 

 

Die kampkommandante is elke jaar 'n ander streek of gebied en die Dagbestuur 
poog om hierdie taak so breed moontlik deur SAWA te versprei. Die 
kampkommandante ontvang die Sawanante by die hek en sorg dat elkeen 'n 
staanplekkie kry. 

 

Waarom word die Presidente altyd hier in die ou Transvaal aangebied? Eenvoudig 
omdat die oorgrote meerderheid Sawanante hier woon en daar altyd gepoog word 
om soveel as moontlik lede by die saamtrek te kry. 

 

Wat word gedoen by die Presidente? Alles wat lekker is! Daar word gekuier en 
gesels en kermis gehou en konsert gehou en speletjies gespeel en eetgoed verorber 
en sommer net lekker saamtrek gehou. Die Presidente is 'n heerlike supersaamtrek. 

 

Wie mag die Presidente bywoon? Alle Sawanante regoor die land, en nie net die 
"presidente" nie, soos wat ‘n splinternuwe Sawanant aanvanklik gedink het! 

 

Oorspronklik geskryf deur Christo van der Merwe (2008) 


